
Har du Rhododendron i nærheten? 
Kunne du tatt et raskt sveip med håven? 

I år har det dukket opp en ny insektart på Rhododendron. Sikaden Graphocephala fennahi ble utilsiktet innført til Europa fra 
Amerika på 30-tallet, og som har spredt seg sakte gjennom det Europeiske kontinentet og nå nådd Norge. Sikaden er så langt 
påvist i Drøbak, Oslo, Bærum, Drammen og Porsgrunn. Dette er en stor (~1cm), vakker art tegnet i grønt, svart og rødt (se bildet 
under). Sikaden har voksenstadiet nå og frem til frosten kommer. Arten suger plantesaft av Rhododendron, men gjør i seg selv 
ikke stor skade på plantene. Problemet er at denne legger egg ved knoppene på Rhododendron, og dermed bidrar til å spre en 
soppsjukdom, «Rhododendronknoppdödare» (Seifertia azaleae). Soppen er påvist hist og her rundt i landet. 

Anders Endrestøl ved Norsk institutt for Naturforskning vil gjerne ha hjelp til å få kartlagt utbredelsen til sikaden og soppen i 
Norge. Siden dette er arter i spredning, er det interessant å få en god status på utbredelsen tidlig. Sikaden kan finnes nå og frem til 
frosten. I godt vær sitter den gjerne på oversiden av bladene og suger fra midtnerven av bladet. Det beste er nok likevel å banke 
plantene med håven, siden tettheten av sikader kan være lav. Soppen er lett å se. Brune/svart knopper dekket av små svarte 
«knappenåler».  

Alle observasjoner av sopp og sikader er interessante og jeg vil sette pris på om de meldes inn til undertegnede. Observasjoner bør 
dokumenteres med foto (ta gjerne med mobilen og send meg direkte som MMS). I forhold til sikaden er det aller beste om man kan 
få samlet inn et eller flere individer i et lite glass, putte det i fryseren, og sende meg pr. post. Nb. Jeg vil gjerne også få beskjed fra 
de som har undersøkt planter og ikke funnet noe!  
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